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H . E . A . SU R  LA  N O V A  V O JO

Vigla estas la laboro ĉie, ĉar iliaj kunasocianoj reentuziasmigi6- 
konstatinte rezultojn de la nuna plano disvolviĝanta kvankam la dis* 
volviĝo ĵus komenciĝis, ĉar ni jam ekhavigis al ni profitojn, kiuj 
vidigas estontan grandan kaj gravan sukceson. Malmulte da tempu 
mankas por la alveno de nia IX" Kongreso; kaj, tamen, antaŭ Ia 
alveno, ankoraŭ ni rikoltos novajn profitojn kiuj certe influos sukcese 
por venigi al Madrido multenombrajn samideanojn.

La samideanoj de Santander ĉeestos sufiĉencmbre la Kongreson! 
kaj ili petos de ĝi la permeson por aranĝi la Xan de nia Asocio en 
sia urbo, por kio ili eklaboris.

«Zaragoza Esperantista» progresas rimarkinde de kiam ĝi trans
lokiĝis, ĉar ĝi kalkulas proksimume 200 membrojn, klarigante ok 
kursojn. El la grupo venos certe karavano gvidata de ĝia prezidanto 
S-ro Carnicer.

En Logroño, S-ro Loyola celas esperantigi la tutan urbon sek
vante la vojon de nia kara kunlaboranto de Cheste S-ro Máñez. Nun 
dekkvin lernantoj liaj sin preparas por elementa ekzameno.

S-roj Arroyo kaj Anguita en Jaén gvidas kurson, kiun partoprenas 
dudekkvi» lernantoj.

En Cartagena renaskiĝas la esperantan fervoron, kiu iam estis vigla 
ĉi tie, kaj esperinde estas la refondo de la tiea grupo.

En Callosa de Segura jus oni fondis esperantan grupon ; en V a
lencia baldaŭ oni fondos alian; en Ferrol restariĝas firme la antaŭan 
grupon ĉar nia kompetenta samideano S-ro Olivio denove vi gle ekla
boris post sia resaniĝo. En Madrido estas kursoj (du) en la Ateneo, 
en Centro pri Historiaj Studoj (tre grava, kiun gvidas S-ro lnglada). 
en la Popoldomo kaj en diversaj socialistaj kluboj, en la Teozofia 
Ateneo, en la Hispan-Amerikana Institucio de Studentoj, en iuj res
publikanaj kluboj, k. c.

La rilatoj de Hispana Esperanto Asocio al tre gravaj instruisti- 
tucioj estas grandaj kaj favoraj al nia afero : kun la Centro pri His
toriaj Studoj, kun la Komitato por Ampleksigo de Studoj, kun la 
Organizaĵo pri Turismo (kiu dependas de la Prezidanteco de la R e
gistaro). Ci tiuj tri gravaj institucioj konsciis la gravecon kaj utilecon 
do esperanto por siaj specialaj laboroj, kaj konsciis utilon de nia Asocio 
al tiaj siaj specialaĵoj eĉ per nia ĉiumonata gazeto kaj kunlaborado 
de kompetentaj samideanoj pretaj fari al ili ĉiajn tradukojn. La rilato)



konsoj—¡g la Direktantan Komitaion de H . E. A . pri baldaŭa ampleksa 
J j,ra\a logejo senpaga, kie Ia Asocio starigos «ian centran oficejon 
J Konstantan ekspozicion el esperanta joj.

r. . '¡eministro de Publika Instruado ne nur estas favora al cspe- 
Ij j ? ' s ,ulc konvinkite pri la ubio de esperanto, li bedaŭradas ne 
ĉar CmS°" P°r slud‘ â ^n^ ’on' ne «si' bavinta tempon por la studo, 
e-i’ Cn ^ e"evo malagrable li spertis pro esperanta nescio. Tamen, li 

la* ^ d i  kaj profiti esperanton.
ij' . kaŭ I L E. A . interrilatas kaj interrilatos kun aliaj gravaj orga-
af , J 0J’ Pn kles sukceso ankoraŭ oni povas diri nenion, kvankam la 

er° Prezentiĝas favora.
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ureto0'  pe,. . eranda Propagando, ĵus H . E. A. eldonis 12.000 broŝ- 
ente , C • 0"‘ . onos SCI>pagc iujn al la grupoj. La broŝureto
tikan 8rava)n ° P l n , ° Ĵ n  P r l  esperanto kaj koncizan vulgaran kaj prak-
broj ° a : "n!0", da broŝuroj oni liveros al grupoj kaj mem
a f i  i C A ‘ kaI al Hispan-amerikaj Asocioj laŭ preskosto kaj
k \/A D ,sn í!cc,meno P° K V A R CENTIM OJ el PESETO , t. c. 

,Q  }^b)EK PESE I OJN M ILO. La titolo de la broŝureto estas 
<• Vue es el Esperanto?»

insioCe,an|e £,'am praklikon' H ' E - A - mendis specialan Kongres- 
« c l f  i , '°"s,slas el arĝentumita disketo kun bele verda kvinpinta 
«krik » “ f,ul°^truo de ,a Ĵako) sur pli granda kuprodisko kun relief
la l / JO Pn * kongreso; la kuprodisko estos facile forigebla post 

ingreso, restante la bela esperanta insigno por ĉiam utiligi ĝin.
j - C nu!“ nia Asocio enradikiĝas firme, oficialigante tule, ĉar en la 

Ci ti j  i - ,  “ “ te"0 de Nublika Instruado aperas subvenciata,
g,an j .' dank a n!a fe" ,aca iaboro- estas firma paŝo al plej bona kaj 
aroj j  ,a‘ent? al " ,a ,aboro- Ea subvencio por la tri restantaj kvaronj
a r o j  m i  -5 ?  r e,7 '  kiuj j " ,  la L25°  pcsetoi de la unua
‘on A T i m  de ° subvcncl° de la Pasinta jaro. atingas la kvan- ua O.zju  pesetoj.

nacio j l ° " C al n1, do’ sukcesan estontecon kiu certe kulmi
na k ' i  nl, ° r Z'8°S Universalan Kongreson en Madrido, kiu. 
kii, I, 1 d e ,la 0flcci° P°r Turismo, devos okazi je 1934, kaj pri 
de ¿  ¡ j  8rand,an. in,“ es° " 1 tiu la Urbestraro, k. c., kaŭze
enni,; , al tl0- Nl ekkriu, do. Antaŭen ! Antaŭen kun fido kaj miasmo !

o



4 H ispana E speranto-G azeto

A L  S A M I D E A N O J

Samideanoj de mia kara lando, 

samideanoj de ĉiu kontinento, 

ĉesu jam ĉe ni, do, ĉia malkonsento, 

ne plu agadu ni laŭ aparta bando;

paco, laboro kaj amo, estu rito 
por Esperanto. Neniel la perforto 

por la afero fariĝos bona sorto, 

estos ĝi kvazaŭ la sekvo de milito.

Venas la tempo utila por laboro, 
kiam trankvile fervore fratoj bruos, 

kiam kunvenojn kontente ĉiuj ĝuos 

certe gvidate de I’ sentoj de la koro;

kiam ĉeestos multnombraj ni kongreson, 

kaj en ĝi ĉiuj kondutos sin ja fratoj ; 
pri organizo, nu tiam, la manplatoj 
entuziasme aplaŭdu la sukceson :

fondu ni solan esperantistan rondon, 

efektivigu ni vere ((Novan Senton» ; 

ne nur enlanden starigu solan genton, 
sed organizu ni same tutan mondon.

Kiam jam poste disiĝo nepra venos, 

post grandioza triumfo tiel rava, 

por Esperanto tutplene fruktohava, 

nia progreso neniu jam detenos, 

la skeptikuloj eĉ ankaŭ nin komprenos.

J ulio  M A N G A D A  R O SE N Ó R N
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P R O P O N O
PRI EN K O N D U K O  D E E SPE R A N T O  

LA  N O RM A LA J LER N EJO J P O R  GEIN STRU ISTO J
—  D E  —

F-ino A malia N úñez D ubus, 
projcsorino de la Normala Lernejo de Pamplona.

A L l a  IX K O N G R ESO  DE H ISPA N A  E SPE R A N T O
ASOCIO

A ltestimataj gesamideanoj :
LER N EJO  estas eksperimentejo de estonta socio, fion kompre- 

!'lnte, ĉiu politika kaj socia idearo klopodas influi la unuan instruadon, 
r?20 de ĉia homa klereco. En la animoj de la esperantistoj nestas, 
f»! Plej alta aspiro, la enkonduko de la IN TER N A C IA  H E L PA  
LINGVO en la infanajn lernejojn.

Sed por ke tiu komuna revo fariĝu realaĵo, oni bezonas, unue, 
Lai kui i grandan nombron da geinstruistoj bone sciantaj E SPE R A N 
TON.

Certe komprenis tion H . E. A ., kaj per diversaj rimadoj, ĝi in* 
«neu altiri al si la Geinstruistaron, kies multaj plenmeritaj geanoj 

festas niajn vicojn. Oni trovas tamen, por ilia varbado grandajn mal
p ia ĵo jn  : junaj geinstruistoj loĝas plej ofte en malgrandaj vilaĝoj, 

tordataj en la faldoj de niaj montaroj aŭ en la unutona senlimeco de 
sen facilaj komunikaĵoj al la urboj, kie niaj Grupoj kaj 

Paletoj senlace laboras. La direkta lernado estas malfacila; la per- 
’°responda lernigado ankoraŭ suspektigas, ĉe ni, pri ĝia eliko.
. Sed, ju pli malfacile estas esperantigi la servantan instruiston, des 

T*1 facilege estas tiel agi ĉe la Normalano—  instruista-lemanto— . Tiu, 
Pr° sia entuziasmo, sia klereco, sia pedagogia emo, estas la ideala
varboj.
* . Ciuj, kiuj iam gvidis Esperantan kurson, bone konas, ke la du 
\ e *1 malhelpoj por ĝia efiko estas la malsameco kaj la neprofcsoremo 

e L lernantoj:
;je Ordinare ĉeestas la kursojn, bone posedantaj Hispanan Gra

matikon—kaj ofte ankaŭ fremdlingvajn—homoj, kune kun aliaj kiuj, 
cu pro manko de klerigado, ĉu por sin dediĉi al Pe malsamaj pro- 
es,0Ĵ. rite ĝin ignoras. Se oni uzas la praktikan voĉan metodon, la 

Unuaj, kiuj facile elposed us la koncernajn regulojn, enuigas; se oni
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uzas la gramatikajn regulojn, la metodo fariĝas tro abstrakta por 
la duaj. .

2e La varbiloj estas ofte homoj ekzercantaj diversajn profesiojn, 
kies devoj ilin impulsos alidirekte^ Pri tiuj, oni povas esperi, ke ili 
estos bonaj lernantoj ; sed preskaŭ neniam eblaj instruistoj. Kaj ni 
ja bezonas instruistoj, profesoroj.

Neniu el la du danĝeroj cititaj estas en la Normala— por instruista— 
Lernejo. La instruista lernanto posedas perfekte jam la Hispanan 
gramatikon, plie li posedas sufiĉe fremdajn lingvojn—se li devenas 
de la A  bi tangenta Instituto, almenaŭ tri, latinan, francan kaj alian— , 

h estas tiel egale kleraj ol povas esti aro da lernantoj. Ankaŭ ili 
havas la pedagogian inklinon. Oni povas prave esperi ke ili ŝatos lerni 
kaj ŝatos lernigi, kelkaj el ili sendube estiĝos Esperantaj profesoroj.

Pro ĉio supre dirita, mi kuraĝas al la Esperanta Kongreso pre
zenti :

P R O P O N O J N
I. H ispana Esperanto A socio—obtenata per la valora helpo 

de samideanoj Almada, Azorin kaj Redondo, deputitoj Ĉe la Kons
tituanta Hispana Parlamento, kaj Pintado, konsilanto de la Supera 
Popola Klerigado Konsilantaro, kies favoran kaj efikan bonvolecon 
oni petos klojxidos atingi de Lia Ministra Mosto por Publika Ins
truado de Hispana Respubliko ekspresan oficialan deklaron ke ES
P E R A N T O  estas unu el la lernobjekto, sub la nomo Ampliación 
jacullativa de idiomas (laŭvola lingvostuda pliigado), entenataj en 
la 7“ paragrafo de Ia Dekreto de 29 Septembro 1931, kun samaj 
rajtoj kaj profitoj ol la ceteraj vivantaj lingvoj.

II. H ispana E speranto A socio  petos al siaj geanoj loĝantaj 
en urboj, kie ekzistas Normala porinstruista Lemejo— aŭ en sufiĉe 
proksimaj urboj el kie oni povas tien iri senĝene ĉiutage—ke ili gvidu 
ia Esperantan kurson, kies daŭro povas esti limigita al ĉiusemajna 
horo, po ĉiu el la du kursoj; kio faras, dum la okmonata lernotempo, 
kaj deprenita la duma libertempo, tuton da 28 - 30 horoj po kurso, 
sufiĉa tempospaco por perfekta kurso, atendite la gramatika kaj peda
gogia bazo de la lernontoj.

PllSPANA ESPERANTO A socio  povos destini modestan monhelpon, 
de la Stata subvencio, por la samideanoj profesoroj, kiuj eksprese ne 
ĝin forlasos.

III. La tiea loka grupo aŭ la definita samidean-(in)-o vidigos pere 
de saĝa propagando inter la Normala Studentaro la superecon de 
Esperanto pro ĝia facileco, disvastigo kaj logiko super la ceteraj 
lingvoj.

H ispana E speranto-G azeto
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IV . La elektitaj samidcan(in)oj klopodos uzi facilajn kaj agra
ra jn  lernrimcdojn, forigante plej eble la hejman laboron de la ge
amantoj, instruante al ili ne nur la helpan lingvon, sed ankaŭ ĝian 
P°r infanan metodosciencon, la teknikon de interŝanĝado, tiel pedagogie 
?I*va por la estonta aktiveco de la instruisto, kaj la IN TERN A N  
P  EON, kiu tiel taŭge akordiĝas kun la spirito de la Hispana Kotis- 

Alucio.
Cio, kion mi proponas al la ĉeestantoj por ilia studado kaj akcepto.
I amen, la Kongreso per sia saĝeco kaj aŭtoritato, solvos plej 

taŭge.

P R O P O N O
P O R  T U TM O N D A  E S P E R A N T O -FR O N T O

—  D E  —

S-ro. P e d r o  G a m i  r 
Telegrafestro en la C enerala Direkcio. Madrido.

E SPE R A N T A  IN TERN A CIA  IN TER K O N SEN TO

. . E  La Nacioj suskribantaj ĉi-tiun interkonsenton, promesas per 
® dspekti tutplene la internaciajn decidojn.

IE Internaciaj decidoj, estas tiuj, kiuj post la voĉdono de la 
Pepono en la lando, kaj de ĉiuj nacioj estus aprobata de la plimulto.
■ HE En la urboj, laŭ eblo, oni starigos. Grupojn aŭ Asociojn cl 
°*a) esperantistoj kiu reprcsentos ilin.

IV. En ĉiu Nacio oni starigas Nacian Esperanto-Oficejon kiu 
^Prezentos ĉiujn esperantistojn de sia teritorio, internacie.
. V . En Ia urboj estos nomitaj Delegitoj, kiuj starigos la rilatojn 
'lller E grupo aŭ asocio kaj la Nacian Esp.-Ojic.

| E La Centra Internacia Oficejo kies sidejo estas ĉe Madrid, 
i?1.* la organizado estos starigita, starigos internaciajn rilatojn inter ĉiuj 

ac>aj Oficejoj.
.Vii. Por la plenumado kaj realigado de ĉi-tiu lnterkonsento, oni 

arigos Internacian Regularon, kiu oni povos aliformigi pro interkon
sento Je la Nacioj subskribintaj ĝin.

V *!E Neniu nacio aliĝinta povos apartiĝi el ĉi-tiu interkonsento 
Cn avizo je ses monatoj.

. "V  . Se iu nacio ne aliĝinta al la interkonsento volus aliĝi al ĝi, 
ni konsideros ĝin aliĝanta de la dato mem de la peticio.
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X . Internacia universala Kongreso okazos ĉiujare. La kongre
surbon por ĉiu Kongreso oni decidos je la antaŭa Kongreso duni la 
lasta kunveno.

Laŭ la regulo I" de la Esperanta Internacia lnterkonsento oni 
starigos la jenon:

E S P E R A N T A  IN T E R N A C IA  R E G U L A R O
I. Ĉiu esperantisto estas devigata kontribui por la subtenado de 

la ¡nternaciaj interrilatoj kaj propagando de Esperanto per ĉiumonata 
kolizo en ĉiu nacio.

epPerantisto aliĝinta kaj akurate paginta siajn kotizojn rajtas 
ĉion kion ĉi tiu Regularo donas.

3. Ĉiu esperantisto ĝustatempe ricevos senpage:
a) La Bultenon oficialan de la lando.
b) La Jarlibro de Centra Internacia Oficejo.
c) La presaĵojn necesajn laŭ la C. I. O ., por la propagando.
4. ĉ iu  esperantisto rajtas havigi al si per preskosto kaj afranko 

ĉion eldonitan de C. I. O . kaj Nacia Oficejo, se N . O. eldonus ion.
3. ĉiuj esperantisto rajtas proponi ĉiel kaj ĉiam, celante plibo

nigon de la unio aŭ apartaj fakoj, servoj, k. c.
6. ĉ iu  aliĝinto rajtas voĉdoni.

PR I G R U P O J

7. La lokaj Grupoj havos rilatojn nur, kun la Delegito nomita 
de la N. O . kaj li estos la ligilo inter la Grupo kaj N. O .

8. Propono estas submetata ĉe grupo al voĉdonado. La Delegito 
konigos al N. O . la rezulton kaj la kontraŭproponojn, se estus ĉi tiuj.

PR I LA N A C IA  O FIC E JO
9. La N. O . (Asocio, societo, laŭ landaj leĝoj) estas la inter- 

rilatigilo inter Ia enlandaj esperantistoj aligintaj kaj la C. I. O.
10. (I) Ĝi eldonos ĉiumonate Bultenon, kiun ĝi disdonos sen

page al aliĝintoj kaj sendante duoblan ekzempleron al C. I. O.
(2) La Bulteno aperigos :
a) la prezentitajn proponojn por povi studi kaj voĉdoni dum unu 

monato;
b) la rezultaton de la voĉdonado kaj kontraŭproponojn prezentitajn 

(la N. O . konigos ilin al la C. I. O .) ;
c) tiujn de la aliaj landoj kun Ia sama celo ;
d) aliĝojn kaj eksiĝojn de esperantistoj :
e) novaĵojn, literaturajoj!!, k. c., interesantajn.
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C E N T R A  IN TERN A CIA  O FIC EJO  .
11. La C. I. O . konsistos el Direktoro kaj oficistaro nepre necesa 

kaj sufiĉa por plenumi sian celon.
12. (I) La C. I. O . agos some kici la N. O . konsiderante ĉiun 

N. O . sola voĉdonanto.
(2) Gi eldonos Oficialan Bultenon, ĉiumonate, same kiel faros 

ĉiu N. O.
(3) La templimo por la voĉdonadoj estos: 2 monatoj por la studo 

de la proponoj, kaj konante ilin, se estus kontraŭproponoj, amendoj, 
k- c., 2 aliaj monatoj : je la fino de la dua templimo la N. O. 
voĉdonos definitive.

(4) Ĝi eldonos jarlibron kun adresoj de ĉiuj esp.-delegitoj nomitaj • 
de la Nj. O j.

(5) Gi eldonos afiŝojn, flugfoliojn, broŝurojn aŭ aliajn eldono 
lajojn, kiuj estos necesaj kaj interesaj por la esperantistaro liverante 
din laŭ la preskosto kaj afranko al Nj. O j. kaj al ĉiuj esperantistoj 
senescepte.

(6) Gi starigos Centran Bibliotekon kaj arĥivon el dokumentoj.
(7) Gi organizos la Internaciajn Kongresojn, liverante al N. O . 

de la lando, en kiu okazos la Kongreso, ĉion, kion ĝi posedas por la 
plej bona aranĝo, anoncante du monatojn antaŭ la Kongreso la nomojn 
de la Oficialaj Internaciaj Delegitoj representantaj la Nj. O j., rajtigitaj 
tutplene de ĉi tiuj.

13. La elspezoj de Ia C. I. O . estos pagataj de la N. O . pro
porcie je la nombro de membroj formantaj ĉiu N. O .— La Internacia 
Kongreso fiksos la aluditan proporcian fiagon.

14. La Internaciaj Delegitoj de la lando en kiu okazos la Kon
greso estos ĝis la sekvonta Kongreso la Inspektoroj por la bona ordo, 
funkciado, administrado k. t. p. de la C. I. O.

CU ESPER A N  TO-NEÜTRALECO.
ĈU E SPE R A N TO -B A TA LO .

Sufiĉe ofte mi aŭdas paroli iujn esperantistojn, ke esperanto- 
neŭtraleco estas afero tute senpraktika, kaj tial ĝi tute ne progresas 
P" la mondloĝantaro, kaj konsekvence ili sin klinas al csperanto- 
_iatalo, ĉar ĉi tiu vivado estas senfina batalado inter ĉiuj vivestaĵoj. 
Do, mi nun demandas : Cu la ĉefa celo de la homoj estas konstante 
£aj senripoze bataladi unuj kontraŭ la aliaj sen fundamenta celo, same 
K'?! faras la sovaĝaj bestoj? Cu la homoj rajtas pensi, kaj elpensi
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de jareento al jarcento en konstanta penado, nur por sin detrui reci
proke, sencele, kaj senfine? N e! Tute ne! Kaj nuntempe ĉe nia 
epoko kun, kaj per esperanto? Pli ankaŭ ne! La homoj ne povas esti 
kiel estas la mikrobo, la azeno, la kondoro, la skvalo. La homo estas 
la estro kaj reganto de la naturo, tial li devas ordigi ĝin por sia feliĉo 
kaj bono, li devas serĉi Ia veran Veron de sia ekzistado penante kaj 
laborante utile pene de la progreso por la bono de la tuta homaro. 
La relativa feliĉo, kiun atingos la homaro, nur povas esti en vera paco, 
en sindonema interhelpado, ne en konstanta interbatalado, kiel diras 
tiuj novaj liberigantoj, ĉar ni ĉiuj scias ke telefono, aeroplano, dina
mito. kaj tiel plu, taŭgas same por grandigi la kapablon, bonon kaj 
feliĉon de iu ajn popolo, kiel por tute fiaski kaj mortigi ĝin, se oni 
profitas tiujn inventojn malsaĝe kaj perforte, do, esperanto eetas en la 
sama proporcio, kaj se ĝi ne progresas tiel rapide, kiel estas dezirinde, 
estas kulpo de ni mem, kiuj ne volas aŭ ne scias trovi la rektan vojon 
de formika laborado, kaj estas por ni multe pli ŝate kritiki, detrui, 
faligi tion, kion estas farintaj niaj fratoj, nur malame pretekstante, ke 
tio aŭ alio estas malnova, malbela, aŭ ne nuntempa. Ne, esperantistoj; 
paco kaj laboro estas triumfo de ideo, kaj se ni volas ke esperanto 
venku rapide, unuiĝu kaj laboru formike, ne skvame, ĉar ni jam havas 
vojon pretigitan, kaj le triumfo alproksimiĝas. Hispanaj esperantistoj ! 
Unuiĝu ĉiuj sub H ispana E speranto-A socio  ĝis la fina senduba 
venko.

J a c in t o  M A RTIN

M A O R A  R A K O N T O

El ora harar’ huri’ : 
vi ja postulas de mi 
vin amuzi per legendo 
maŭra, kiel en la tendo 
nin ravis maŭro Hali’.

Ire lerta por ludi liron 
estis la sklavid' //asson, 
6ed ne por havi deziron 
kaj ami belan Zelmiron, 
la filinon de I* sultan’.

*

Mi ĝin aŭdis en Afriko 
de Abbas’ en la tendaro 
rakontita de amiko; 
aŭskultu, do, sen eraro 
legendon, preskaŭ kroniko.

*

Pri la pasia inklui’ 
la fiera belprincin’ 
tule nenion kcnjcktas. 
kiel luno ne suspektas, 
ke najtingalo amas ĝin.
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Same ŝin amis Hassan, 
kiam dum noktoj plenlunaj 
la filino de I’ sultan’ 
promenis post sia ban’ 
kun la sklavinoj tre brunaj. 

#
Lia kor', vera vulkan’, 

silentis ; eĉ per instigo 
faris nenion Hassan’, 
ĉar la filin’ de I' sultan' 
lin pagus per la mortigo.

*

Kaj morti, por la vasal’, 
estus—maldolĉa pokal' I— 
ne plu revidi Zelmiron, 
kiel vidas najtingal 
la lunon, noktan '¿aŭron.

*
Sed iam okazis, ve!, 

kio estis okazonta 
(antaŭskribite aŭ ne): 
princin’ estis edzigonta 
generalon de I’ arme’.

*
Sed eksciinte Zelmiron 

lin diris : — Prenu la liron, 
kantu, ho I, bona artist’ 
mian por la edz' admiron.

Si edzigis A ¡ataron, 
kiu regis tutan maron, 
tiel princa kiel ŝ i ; 
kaj li preparis fanfaron 
ĉe I' komene’ de I idili . 
la lertecon de I’ kantis!

*
Hassan' meze de la festo 

(laŭ maŭra ĉies atesto) 
sentis doloragonion 
kaj svingis tuj, laŭ protesto, 
ŝtalan tre akran gundon.

*
Kriante al aŭdantar' :

—Pri fehe’ de Alatar 
antaŭ ol kanti la sorton 
mi ĵetos liron al mar'— 
kaj si kaŭzis Ia morton.

*

Jen la maŭra histori', 
kiun rakontis Hali' 
kiam mi loĝis en tendo.
Nun mi demandas al v i :
Cu plaĉa, do, la legendo?

P etro A ntono A larcon 

El hispana linguo tradukis 
F ernando R edondo

PROGRAMA PROVISIONAL
DEL IX CONGRESO DE H. E. A.

domingo, 15 de mayo.—A  las 9, reunión previa bajo una presidencia 
de edad para votar la mesa congrcsal que haya de presidir las 
sesiones. A  las I I , solemne sesión de apertura.

A las 16, excursión a El Pardo, para visitar el Palacio y su 
colección de tapices, la más rica del mundo.

Lunes 16.—A  las IO, visita al Museo del Prado. Por la tarde, visita



al Palacio Nacional. A  las 21, en el salón de! Ateneo, primera 
sesión de trabajo.

Martes 17.—Visita al Museo Arqueológico y al de Arte Moderno, 
a las IO. A  las 18, acto de propaganda en el salón del Ateneo, 
con declamación de poesias en español y esperanto. A  las 21, 
segunda sesión de trabajo.

Miércoles 18.—Excursión a El Escorial.
Jueves 19.—Visita al Museo Cerralbo, a las IO.—T arde: Concierto 

en el Retiro por la Banda Municipal. A las 21, tercera sesión 
de trabajo.

Viernes 20.—Excursión a Toledo.
Sabado 21.—A  las IO, Visita al Museo Municipal o al de Ciencias 

Naturales. Por la tarde, visita a! Parque del Oeste y ermita de San 
Antonio de la Florida para admirar los famosos frescos de Goya. 
A  las 21, cuarta sesión de trabajo.

Domingo 22.—A las II , sesión de clausura.
Las excursiones a Toledo y al El Escorial, la primera en autobús 

y la segunda en tren, se bara cada una por 15 pesetas, todo compren
dido ; la de El Pardo, por 2,50 pesetas. Conviene saber con teda la 
anticipación que se pueda quiénes las participarán.

'12 H ispana E speranto-G azeto

ORDEN DE TRABAJOS

Primer punto (particular de H . E. A .):
a) Salutación de delegadoj o representantes de agrupaciones espe

rantistas (de H . E. A . o extraños a ella) por orden alfabético, para lo 
cual se anunciarán con anticipación una vez recibida la delegación 
o representación en sus respectivas localidades a la Secretaría de 
H . E. A . Las salutaciones serán concisas.

b) Nombramiento de la Comisión revisora de cuentas.—Lectura 
de la Memoria- sobre H . E. A .—Discusión y fallo.

c) Lectura de las cuentas e informe de la Comisión revisora. 
Discusión. Votación. Elección de Directiva.

d) Discusión del nuevo Reglamento. Votación.
e) Intrcdución del esperanto en las escuelas.
Segundo punto (general para todos los esperantistas, sean o no 

de H . E. A .) :
a) Congreso universa! de esperanto en Madrid para 1934.
b) Proposición Gamir sobre organización del esperantismo.
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B R A N C A  D I M A N Ĉ O  (I)

Maljuna Martin demetis sian jakon, ĝin Kroĉis en malalta branĉo 
de la olivujo— la nura olivujo de Errizarra kaj sendube la plej norda 
en tiu lando— kaj li ekkontrolis la por baldaŭ tomata replantado jam 
pretajn bedojn.

Depost kvardek jaroj—-depost ke li edziĝis kun bona Nikolasa. 
tiam tiel vigla kaj nun tiel surda—ĉiudimanĉe, Frost la ĉeesto al la 
unua meso kaj dum la horo por la solena Diservo alvenas, li tiel 
inspektadis la legomĝardenon, kontrolante la dumsemajnan faritajn 
laboraĵojn kaj pretigante la farotajn. La unuajn jarojn, li sola, duni 
Nikolasa mastrumadis; post, akompanata de blonda diableto, kiu alk
roĉiĝis al liaj kruroj, lin haltigante ĉiupaŝe — Patro, kio estas tio?— 
Patro, rigardu kian birdeton !— Patro, cni deziras tiun floron... Post, 
la diableto jam ne plu postulis florojn aŭ birdojn; li grimpis sur la 
arbojn, ĵetis ŝtonojn al la flugilhavaj ĝardenaj gastoj... Pli malfrue, 
ia diableto ne plu lin akompanis dimanĉe en la legomĝardeno. Ĉar li, 
senlaca ĉasisto kuradis el la tagiĝo la kompbordojn, akompanata de 
Chakurra (2), la maljuna Chakurra kiu ankoraŭ gapadis Martinon, 
duonkuŝata sub la sunlumo, tro malvigla por kuri post la birdetoj. 
Post, longa tempospaco—da dujara militservado en Ia malproksima 
kaj mistera urbo—kaj la knabo revenas gaja kaj sprita. Denove 
ĝojeco hejme.

La maljunulo dume estis farinta siajn kalkulojn: Oni «farus lin 
F>or hejmo» (3) kaj Presen, lia fratino irus kiel «juna mastrino» kun 
bona doto. Trankvila maljuneco, nepoj reproduktontaj novan vivel- 
donon —Avo, kio estas tio?—  Avo, rigardu kian birdeton I— Avo, 
mi deziras tiun floron...

Sed la junulo estis akirinta dum la soldatservado—pro ofta pa
radokso tie, kie obeado estas dogmo kaj disciplino, kulto— strangajn 
ideojn pri sendependo. Baldaŭ la patro sciis ke lia filo amrilatis kun 
filino de Civila Gvardio—kaporalo de proksima vilaĝo, bela kaj hon
esta knabino; sed sen alia havaĵo ol la koncerna parto de la patra 
salajro, certe ne tro ampleksa, kaj disdonenda por sep gefratetoj. Kaj, 
kiam por eviti ke la afero antaŭeniru, en Branĉa Dimanĉo, kiel la 
nuna, Martin estis alvokinta la filon, por al li sciigi ke li jam lin 
svatis al la filino de la muelisto, bonega entrepeno ĉar ŝi alportus 
tridek onzas (4), kaj ke li devas iri al «intcrvidado» la Paska Di
manĉo ; la knabo, kun granda respekto, sed kun trankvileco kaj 
firmeco, rifuzis obei al la vilaĝaj moroj kaj parolis jene :

—Gustatempe, patro, mi ĝojigas, ke vi priparolu tiun aferon; 
Depost multe da tempo, mi intencis paroli, sed pro respekto, mi ne
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kuraĝis; sed mi jam faris mian elekton ; mi ja vidis la mondon kaj mi 
pensas ke pri tiu afero, edziĝo, la fianĉoj devas elekti sian paron ; mi 
estas decidata ne edziĝi laŭ la moroj de tiu-ĉi vilaĝo. Mi interesiĝas 
pri Anselma kaj mi petas vian konsenton por edziĝi al ŝi.

La patro vid-al-vide tia nekomuna fakto, ŝtoniĝis, paliĝis, liaj manoj 
tremis ; dufoje eksufokiĝis, kaj fine ekparoladis :

—Edziĝi al Anselma?— Ne dum miaj vivtagoj. Kiu estas ci por 
kompreni tion, kion al vi taŭgas?— Dcpost kiam, la fraŭloj regas la 
financojn kaj la familiajn negocojn?— Cu la patroj ni estas nenio?— 
Klon mi faras nun, pri la Muelistino, en kia rolo mi restas, se ci ne 
iras eĉ al la «inter v idado » ?

—Tio ne koncernas min ; se oni estus konsultinta min antaŭ ol 
trakti.

— I ion ankoraŭ mi devas aŭdi ! La mondo renversita ! La patro 
konsulti la filon ! Al la muelistino ci edziĝos, kaj se tio ne okazas, 
ci aranĝos laŭ ci volos: ci estas ja plenaĝa, edziĝu al Anselma aŭ 
a! la unua knabinaĉo kiu cin ravos; sed por mi, ci jam finis; ni faros 
«por hejmo» (3) cian fratinon kaj pace.

La amo de la knabo ne estis nura babilado; kun stoikismo inda 
de la heroa tempo li firme tenis kontraŭ la palra vortpluvego, la patrinaj 
enuoj kaj larmoj. Kaj li kontraŭstaris plue: li kontraŭstaris la malsamajn 
komentojn de la vilaĝanoj; maljunuloj mallaŭdis: «Kiel la aferoj nun 
okazas, ja ne estas plu aŭtoritato» ; fa gefraŭloj—ĉiam romantikaj— lin 
laŭdis kaj admiris, kvankam malmulte da ili kapablus lin imiti.

La fraŭlo eliris el sia hejmo kaj iris labori kiel taglaboristo. Poste 
lia senmakula militserva atesto kaj kelkaj bonaj rekomendoj havigis 
a! li la postenon de vilaĝa gvardisto. Li edziĝis. Li havis infanojn. 
Li vivis feliĉa... Cu feliĉa? Ne tute: lia malkonsento kun la gepatroj 
lia ne ofta malobeo estis kvazaŭ domo, silente enigita kaj ĉiutage pli 
profundiĝanta. Plur foje ili pruvis, sensukcese, reamikiĝi. Kiam lia 
unua filo naskiĝis, reveninte el la bapto, li sendigis la infanon al la 
geava domo. Sed lia fratino Presen, jam edziniĝita «por hejmo» ilin 
baris la eniron pro la preteksto, ke la maljunulo estas enlite pro 
reŭmatismo. Disputo ekestis; la bofrato intermetis sin, oni interŝanĝis 
minacajn parolojn cpiniante kiel profitaj celoj tiuj, kiuj nur estis pacaj 
kaj pardonaj deziroj, kaj la nova patro ĵuris al si mem ne plu intenci 
denove proksimiĝon al la sia.

Kaj la maljunulo —Cu li estis pli feliĉa ol la filo?... Certe, 
nenie!. Presen ne havis infanojn, la bofilo estis obstina kaj malĝentila 
viro, kiu ĝojigis kontraŭstari la bopatron; kaj maljuna Martin ĉagre
niĝis pro la juna filo kaj sopiris al la etuloj pli varme ĉiutage.
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Guste pri lio li pensadis hodiaŭ, Branca Dimanĉo, kiam la vilaĝaj 
infanoj eniris la ĝardenon 'por peti branĉojn de la olivarbo, la nura 
olivarbo de Errizarra, por la solena benolesto. Kun kia granda plezuro 
1 tranĉus la plej viglan stangon por sia nepo, kiel antaŭe li tranĉis 

Por sia filo, kiel lia patro tranĉis por li mem !
Aro da knabetoj eniris peti branĉojn. La bona Martin, kun la 

tranĉilo enmane, ilin disdonis, dum li okule ekzamenis la vizaĝojn, 
serĉante la amatajn trajtojn de la nepeto. Se li venus ! Li ne estas, 
i encube la parencoj bone instruis aii li, ke li ne proksimiĝu al tiu 
loko.

Gue la knabetoj eliris el la ĝardeno, la branĉojn mane elstarigataj. 
Kaj Martin ilin gapis el la barilo, dum kaŝe viŝis sur la vango gli
tantan Luneron. Neniam li sentis sin mem tiel malgaja. Eble, la 
Vetero influis pri tio : estis malvarma kaj nebula tago; sudokcidenta 
vento impulsis la nubojn, arigante unu kontraŭ alian ; funebre moviĝis 
L branĉoj de la arboj kaj la fenestra pordeto ritme batadis.

Martin rigardadis la placon plena da homoj, irantaj al la solena 
•Meso. La virinoj, kovritaj de siaj silkaj mantiloj pasis gravmienaj. 
Multaj el ili kunportis la korbon koj la panon, por la pro mortinta 
ofero de la familio ; aliaj, la vaksan kandelon por !a tombo (5).

Ankoraŭ juna virino, kondukante per la mano sesjaran infanon, 
blonda kiel maiza spiko, trairis la placon. La infano estis vidinta la 
aliajn infanojn eliri kun la olivbranĉoj. kaj trenata de la infana ins- 
tinkto kiu ekdeziras ĉion vidatan, etendas la elan manon dirante: 
" 'Donu al mi.

Martin ne kuraĝas sufiĉe por tion vidi. Jen la sintrudulino; la 
"krimulino» al li forrabinta la filon, la «duonfremdulino» kiu lin del
ogis. Sen fortoj por ŝin rigardi kaj sen deziro pligravigi la situacion, 
' sin tumis kaj ekbrulis la pipon da «belarra» (6). La infano krias 

kaj picdbatadas petante branĉon, dum lia patrino, tirante per la mano 
klopodas lin malproksimigi el la ĝardeno.

Subite bruo (ormala per milo da malakordaj bruoj krevas; blovo 
pli forta ol la antaŭaj skuas la ĝardenon. Krakas la branĉoj, siblas 
L kanoj, flugas la folioj sekaj kovrantaj la semujojn kaj rompiĝas 
L kamariloj, kaj kun krakego, branĉo de !a maljuna olivujo disŝiriĝas 
kaj tombas meze de la placo, kie la infano, plorante kaj piedba
tante, rapidas ĝin preni.

Cu ĝi estas miraklo de Sankta Virgulino de Mendibeltza? Cu 
miraklo de la venta blovo? Cu miraklo de la koro? Kiu scias! Plej 
malgrandaj rimedoj faras foje plej grandajn efikojn.

Venio disŝiris la nubegojn, kaj Marta senlumo beligas meze de

' O 
uj,
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la placo maljunulon kiu brake altcstarigas plorantan infanon... kaj 
oni ĵurus ke ne ĉiuj la larmeroj estas infanaj.

Kaj en lia maneto, la simbola paca branĉeto ricevas varmetan 
kison de Marta sunlumo.

A . N. D.
*  *  *

K L A K I G O J
(1) Branca Dimanĉo = Popola nomo de la dimanĉo antan Pasko.
(2) drakona, elptononcu ĉakura, litere hundo, ordinare oni tiel nomas la 

hundojn, en Vaskolando oni ne kutimas aldoni proprajn nomojn al bestojn.
(3) Fari por hejmo, edzigi filon (aŭ filinon) por vivi kun la.gepatroj.
(4) Onza, antikva moneto —60 hispanaj pesetoj. Tian oran moneron jam oni 

ne buntas, sed vaskaj kamparanoj uzas ĝian nomon por kalkulo:
(5) Oni ne plu entombigas en la preĝejo, sed la vilaĝaj virinoj metas kandelojn 

sur In praparencoj tomboj dum la Meso.
(6) Belarra = herbo; folioj de terpomo aŭ aliaj vegetaloj ofte uzataj ans

tataŭ tabako.

K R O N I K O

BARCELONA.—Organizita de la «Zamcnhof-lnstituto», okazis la 
2an de Aprilo ĉe la uGrupo Socialista de la Casa del Pueblon parolado 
de la Prezidanto de la dirita Instituto, S-ro A. Valdepeñas, pri la 
temo : «El Esperanto como base del Internacionalismo». La parolado 
faris tre bonan impreson al la multnombra ĉeestantaro, kaj la Prezi
danto de la Socialista Grupo dankis la paroladinton kaj premesis kun
labori al la Esperantista Movado per la organizo de Esperanto-Kursoj 
en la nova, pli ampleksa ejo, kiun la Grupo baldaŭ inaŭguracio.?.

L ogroño.—D-ro. Loyola daŭrigas sian intensan propagandon, kiun 
tuj li enkondukos en la vilaĝojn per la broŝureto ..¿Qué es el Espe
ranto?» luj el liaj lernantoj ekzamenigis sukcese.

FERROL.—La movado renaskiĝas tre vigle ĉi kaj ĉe la apudaĵoj.
Z aragoza .— «Zaragoza Esperantisto» eldonis ilustritajn poŝtkartojn, 

kiuj formas kolekton cl dek malsamaj kun esperanta teksto : unu peseton 
po kolekto, ĉiam antaŭpagite. Mendu ilin al la prezidanto de la Grupo 
S-ro José Carnicer (Manuela Sancho, 17. - Zaragoza) kaj la madridaj 
samideanoj al la sekrelario de H . E. A.
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